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JONAVOS VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO VAIRUOTOJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

    

      1. Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro vairuotojo pareigybė priskiriama kvalifikuotų 

darbuotojų grupei. 

      2.   Pareigybės lygis – C. 

3.   Vairuotojas tiesiogiai pavaldus direktorės pavaduotojai ūkio reikalams. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 

      4. Vairuotojas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus: 

      4.1.Vairuoti transporto priemonę gali ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, pasitikrinęs sveikatą ir  

turintis pažymėjimą, suteikantį teisę vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemonę, techninį 

automobilio apžiūros taloną; Jeigu kartu nėra transporto priemonės savininko suteikiantį teisę 

naudotis transporto priemone nustatyta tvarka patvirtintą dokumentą. 

      5. Vairuotoją  skiria ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro darbo sutartį 

įstaigos direktorius. 

      6. Kai vairuotojo nėra darbo vietoje (liga, atostogos, komandiruotė ar pan.), jo pareigas                                                                                                                               

laikinai gali eiti kitas, direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas. Skiriant kitą darbuotoją laikinai 

eiti vairuotojo pareigas, sudaromas aktas dėl autotransporto priemonių ir perduodamų-priimamų 

materialinių vertybių kiekio bei kokybės. 

      7. Savo darbe vairuotojas vadovaujasi: 

      7.1. Kelių eismo taisyklėmis; 

      7.2. .Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais aktais, Vyriausybės 

nutarimais. 

      7.3. įmonės įstatais; 

      7.4. direktoriaus įsakymais; 

      7.5. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis; 

.     7.6. šia pareigine instrukcija.  

 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 

  8. Vaiko ir šeimos gerovės centro vairuotojas privalo: 



  8.1. sugebėti savarankiškai atlikti pavestą darbą; 

  8.2 žinoti Kelių eismo taisyklių reikalavimus bei jų laikytis; 

       8.3.mechanizmų išdėstymą, veikimo principus, jų gedimo požymius bei priežastis, gedimų 

įtaką saugiam eismui; 

       8.4.žinoti autotransporto priemonei keliamus techninio aptarnavimo, reminto bei priežiūros 

reikalavimus, su tuo susijusios dokumentacijos pildymo tvarką; 

       8.5.žinoti kuro ir tepalų sunaudojimo normas įvairiu metų laiku ir jų laikytis; 

       8.6.žinoti nelaimingų atsitikimų (taip pat ir avarijų) tyrimo ir apskaitos tvarką; 

       8.7.laikytis saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, saugaus eismo reikalavimų; 

       8.8.laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų; 

       8.9.mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą; 

       8.10.vykdyti tik darbdavio įgaliojimus; 

       8.11. vairuojant transporto priemonę neužsiimti pašaliniais darbais; 

       8.12. nuolat tobulintis profesinės veiklos srityje. 

      9. Darbo dienos pradžioje atlikti visus reikalingus transporto priemonės techninio aptarnavimo 

darbus. 

      10. Laiku ir tiksliai pildyti kelionės lapą bei kitą papildomą dokumentaciją. 

      11. Transporto priemonę vairuoti tik turint vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės 

registracijos liudijimą, techninės apžiūros taloną bei kelionės lapą. 

      12. Važiuojant nuolat sekti prietaisų, kontroliuojančių bei atspindinčių variklio darbą, 

parodymus, stebėti bendrą transporto priemonės būklę, o atsiradus pažeidimams ar gedimams, imtis 

visų reikiamų priemonių pažeidimui ar gedimui pašalinti. 

      13. Saugoti ir racionaliai naudoti degalus, tepalus, transporto priemonės detales bei medžiagas, 

kitas jam perduotas materialines vertybes. Nuolat tvarkyti transporto priemonės eksploatavimo 

medžiagų apskaitą. 

      14. Įmonės vardu įsigyjant prekes, patikrinti jų  kiekį ir kokybę, užtikrinti, kad būtų tinkamai 

įforminami visi pardavimo – pirkimo dokumentai (sutartys, sąskaitos, priėmimo aktai ir pan.). 

      15. Buhalterijos darbuotojams teikti ataskaitas dėl kuro, tepalų sunaudojimo normų, atsarginių 

detalių  įsigijimo bei panaudojimo būtinumo, tikslingumo. 

      16. Užtikrinti transporto priemonės, kito jam perduoto įstaigos turto apskaitą bei saugumą. 

      17. Baigus dienos darbą, atlikti transporto priemonės reikiamą apžiūrą,  atlikti techninio   

aptarnavimo darbus ir pastatyti transporto priemonę į nurodytą vietą. 

      18. Vesti transporto priemonės atliktų remontų apskaitą. 

      19. Tinkamai saugoti jo žinioje esančius dokumentus, nustatyta tvarka perduoti juos įstaigos  

archyvui. 

       20. Laikytis darbų saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų. 

       21. Laikyti paslaptyje komercinę ir tarnybinę  informaciją. 

       22. Nutraukus darbo santykius, perduoti visą dokumentaciją, materialines vertybes bei        

pinigines lėšas, perdavimo faktą  įforminant perdavimo – priėmimo aktu. 

      23. Vykdyti kitus tiesioginio vadovo nurodymus. 

     24.Automobilį naudoti tik įstaigos tarnybinėms užduotims atlikti. 

     25.Veždamas vaikus atsako už jų saugumą. 

 

 



IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

 

     26. Kelti kvalifikaciją ir profesinį meistriškumą. 

     27. Atsisakyti važiuoti, jei transporto priemonė yra aiškiai techniškai netvarkinga, o tai kelia 

pavojų eismo saugumui, jei apie tai vairuotojas raštu buvo informavęs savo tiesioginį vadovą, arba 

tokio gedimo iš anksto nebuvo galima pastebėti ir numatyti. 

    28. Nepaklusti vadovo nurodymams, jei nurodymai prieštarauja Kelių eismo taisyklių 

reikalavimams, gali sukelti pavojų eismo ar pačios transporto priemonės saugumui, vairuotojo bei 

keleivių sveikatai. 

   29. Teikti pasiūlymus dėl transporto priemonės eksploatavimo sąlygų bei jo paties darbo laiko 

panaudojimo. 

   30. Atsisakyti vykdyti užduoti ir nurodymus, jei tai prieštarauja LR įstatymams. 

   31. Į kasmetines apmokamas 28 kalendorinių dienų atostogas. 

 

__________________________ 

 

 

 

Parengė: 

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams   Milda Cinkuvienė 
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